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Cientistas da 3M usam fita adesiva VHB™ para montar
patinete
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Experiência foi usada para demonstrar a possibilidade de aplicações da
fita 3M™ VHB™ em projetos industriais e processos de montagem sem
fixadores mecânicos
Será que é possível descer a rua em uma pat inet e mont ada só com fit a adesiva, sem parafusos, rebit es ou out ras fixações
mecânicas t radicionais? Os cient ist as da 3M Michael Leight on e Brent Byst rom most raram que sim.
Ut ilizando uma miscelânea de mat eriais "convencionais" para mont agem de pat inet es, como uma placa de madeira sobre
uma base de policarbonat o com guidão de alumínio e rodas de poliuret ano com acabament o e design inovadores e criat ivos,
eles projet aram e mont aram uma pat inet e t radicional, mont ada soment e com a fit a adesiva 3M™ VHB™.
A fit a 3M™ VHB™ é compost a por um adesivo acrílico resist ent e com propriedades viscoelást icas, proporcionando um
núcleo de espuma dupla face ext remament e fort e que adere a uma ampla variedade de subst rat os. Resist ent e, a fit a é uma
alt ernat iva comprovada ao uso de parafusos, rebit es, soldas e out ros t ipos de fixadores mecânicos comument e usados em
arranha-céus, celulares, placas elet rônicas, geladeiras, janelas arquit et ônicas e em veículos.
"Só porque sempre fizemos as coisas sempre da mesma maneira não significa que é a melhor maneira", explicou Michael
Leight on, gerent e de projet os sênior da 3M. "É por isso que quisemos fazer uma pat inet e com fit a adesiva. É isso que nós
fazemos aqui, nós nos reinvent amos t odos os dias".
De acordo com Brent Byst rom, especialist a em serviços t écnicos em adesivos e fit as indust riais da 3M, um experiment o
como esse nunca foi feit o ant es. “Quisemos most rar, na prát ica, que é possível reinvent ar qualquer processo de mont agem,
dos mais simples aos mais complexos, fazendo muit o mais do que as pessoas imaginam com fit as e adesivos", disse Brent .
A busca de novos desafios não é nenhuma novidade para eles, sendo que os dois engenheiros est iveram envolvidos no
desenvolviment o de inúmeras aplicações com Fit as 3M™ VHB™ no mundo real. Tais aplicações proporcionam, ent re out ros
benefícios, a melhoria est ét ica do design do produt o, redução de ruídos e vibrações, redução do t empo e eliminação de
et apas no processo de mont agem e vedação cont ra água e sujeiras, culminando em uma mont agem mais produt iva, fort e e
limpa.
Será que a fita é fo rte o suficiente? - Os fixadores mecânicos t radicionais, amplament e ut ilizados em processos de
mont agem, podem se solt ar devido a vibrações e dilat ação t érmica, result ando em corrosão, manut enção cara e aparência
irregular. Além de compromet erem a est ét ica do produt o, seu processo de mont agem é mais demorado e t ambém pode
causar danos às superfícies mont adas (como t rincas, rebarbas e amassados).
As fit as adesivas para aplicações indust riais superam esses problemas: ao serem aplicadas, as Fit as 3M™ VHB™ formam
uma união e vedação simult âneas ao se conformar perfeit ament e às t ext uras microscópicas dos subst rat os colados. Trat ase de uma colagem permanent e de alt o desempenho que se mant ém fort e sob as condições mais exigent es, t ais como
fort es vent os e t emperat uras ext remas – deformando-se com a dilat ação e a const rição. Ela t ambém proporciona um
processo de mont agem com diferent es t ipos de subst rat os e deixa as superfícies de mont agem limpas e lisas, cont ribuindo
para um design clean e livre de cabeças de parafuso e rebit e ou rebarbas de solda.
Um excelent e exemplo dessa resist ência est á nos painéis curvos de 65kg de aço inoxidável que ficam na part e de fora do
Walt Disney Concert Hall, projet ado por Frank Geary no cent ro de Los Angeles. 100% dos painéis foram fixados em
est rut uras de alumínio vert icais e horizont ais ut ilizando Fit a 3M™ VHB™.
A mont agem de uma pat inet e abre novos horizont es para reinvent ar processos de mont agem soment e com fit as adesivas,
colando cada um dos seus lados adesivos às peças que, no passado, seriam fixadas com rebit es, soldas ou parafusos.
"A pat inet e demonst ra muit o do que já sabíamos sobre a Fit a VHB 3M de uma maneira int eligent e", disse Brent . "Se
conseguirmos reinvent ar algo t ão simples como uma pat inet e, podemos reinvent ar qualquer coisa."
Para mais informações sobre como sonhar, projet ar e produzir com as fit as e adesivos 3M, visit e www.3M.com/VHB.
So bre a 3M

Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 91 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 31,7 bilhões em vendas globais em 2017. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas e a Capit al Safet y, que opera
no Paraná. Em 2017, alcançou fat urament o brut o de R$ 3,8 bilhões no País, onde cont a com cerca de 3.400 funcionários.
Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para receber nossas not ícias em
ht t p://news.3m.com/pt -br.
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